
Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Welcome Back 

Welcome 
Back 

Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

1 family แฟม'มิล ี ครอบครัว   
2 mum มัม แม่   
3 dad แดด พ่อ   
4 brother บรา'เธอะ พี่ชาย,น้องชาย   
5 sister ซิส'เทอะ พี่สาว,น้องสาว   
6 grandma แกรน'มา คุณยาย,คุณย่า   
7 grandpa แกรน'พา คุณตา,คุณปู่   
8 aunt  อานทฺ ป้า   
9 uncle อัง'เคิล ลุง   
10 cousin คัซ'เซิน ญาติ   
11 body บอด'ดี ร่างกาย   
12 head เฮด หัว   
13 hair แฮ ผม   
14 eye อาย ตา   
15 ear เอีย หู   
16 face เฟส หน้า   
17 nose โนส จมูก   
18 mouth เมาธ ปาก   
19 tooth ทูธ ฟันหนึ่งซี่   
20 teeth ทีธ ฟันหลายซี่   
21 neck เน็ค คอ   
22 shoulder โช๊ลเดอะ บ่า   
23 arm อาม แขน   

Welcome 
Back 

Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 

24 elbow เอล'โบ ข้อศอก   
25 hand แฮนด มือ   



26 finger ฟิง'เกอะ นิ้วมือ   
27 leg เลก ขา   
28 knee นี เข่า   
29 ankle แอง' เกิล ข้อเท้า   
30 foot ฟุท เท้าข้างเดียว   
31 feet ฟีท เท้าหลายข้าง   
32 toe โท นิ้วเท้า   
33 long ลอง ยาว   
34 short  ชอร์ท สั้น   
35 curly เคอร'์ลี หยิก   
36 straight สเทรท ตรง   
37 ball บอล ลูกบอล   
38 car คาร์ รถ   
39 train เทรน รถไฟ   
40 doll ดอล ตุ๊กตา   
41 teddy เทด'ดี ่ ตุ๊กตาหมี   
42 puzzle พัส'เซิล เกมปริศนา   
43 bike ไบคฺ จักยาน   
44 colour คั๊ลเลอะ สี   
45 red เรด สีแดง   
46 green กรีน สีเขียว   
47 blue บลู สีน้ำเงิน   
48 yellow เย็ลโละ สีเหลือง   
49 pink พิงค สีชมพ ู   
50 purple เพ๊อเพิล สีม่วง   
51 black แบล็ค สีดำ   
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52 white ไวท สีขาว   
52 brown บราวน สีน้ำตาล   
54 orange อ๊อรินจ สีส้ม   
55 grey เกร สีเทา   
 

 

http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 1 

unit 1 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 classroom คลาสรูม ห้องเรียน   
2 table เท'เบิล โต๊ะ   
3 computer คัมพิว'เทอะ เครื่องคอมพิวเตอร ์   
4 peg เพก ตะปู,ตะขอ   
5 pen เพน ปากกา   



6 pencil เพน'เซิล ดินสอ   
7 pencil case เพน'เซิล เคส กล่องใส่ดินสอ   
8 board บอร์ด กระดาน   
9 chair แชร ์ เก้าอี้   
10 window วิน'โด หน้าต่าง   
11 door ดอร์ ประตู   
12 ruler รู'เลอะ ไม้บรรทัด   
13 bag แบก กระเป๋า   
14 book บุค หนังสือ   
15 This ธิส นี่ใช้กับหนึ่งสิ่ง   
16 That แธท นั่นใช้กับหนึ่งสิ่ง   
17 These  ธีซ นี่ใช้กับหลายสิ่ง   
18 Those โธซ นั่นใช้กับหลายสิ่ง   
19 poster โพส'เทอะ ป้ายประกาศ   
20 picture พิค'เชอะ รูปภาพ   
21 drawers ดรอ'เออะ ตู้ลิ้นชัก   
22 cupboard คับ’บอร์ด ตู้   
23 CD player ซีดีเพลเยอร์ เคร่ืองเล่นซีดี   
24 boy บอย เด็กผู้ชาย   

unit 1 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
25 girl เกิร์ล เด็กผู้หญิง   
26 teacher ที'เชอะ คุณครู   
27 feeling ฟีล'ลิง ความรู้สึก   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 2 

unit 2 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 hot ฮอต ร้อน   
2 cold โคลด ฺ หนาว   
3 hungry ฮัง'กร ี หิว   
4 thirsty เธิร์ส'ที กระหายน้ำ   
5 happy แฮพ'พี มีความสุข   
6 sad แซด เสียใจ   
7 tired ไท'เออด เหนื่อย   
8 angry แอง' กร ี โกรธ   
9 scared สแครฺ กลัว,ตกใจ   
10 brave เบรฟว กล้าหาญ   
11 nervous เนิร์ฟ'เวิส ตื่นตระหนก   
12 play เพล เล่น   

http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A7


13 cry ไคร ร้องให้   
14 laugh ลาฟ หัวเราะ   
15 smile สไมล์ ยิ้ม   
16 sleep สลีพ นอน   
 

 

 

 

 

Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 3 

unit 3 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 outdoor เอาทฺ'ดอร์ กลางแจ้ง   
2 activity แอคทีฟ' วิท ี กิจกรรม   
3 ride ไรดฺ ขี่   
4 skate สเคท รองเท้าสเก๊ต   
5 skateboard สเคท’บอร์ดฺ กระดานสเก็ต   
6 I ไอ ฉัน   
7 You ยู เธอ   
8 He ฮี เขาผู้ชาย   
9 She ชี เธอผู้หญิง   
10 It อิท มัน   
11 We วี พวกเรา   
12 They เธ พวกเขา   
13 preposition เพรโพซิชั่น คำบุพบท   
14 in อิน ข้างใน   
15 on ออน ข้างบน   

http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%97
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%97


16 under อันเด๊อะ ข้างล่าง   
17 behind บิไฮดฺ' ข้างหลัง   
18 in front of อิน ฟรันทฺ ออฟ ข้างหน้า   
19 next to เนคซฺทฺ ท ู ถัดจาก   
20 between บิทวีน' ระหว่าง   
 

 

 

Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 4 

unit 4 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 food ฟูด อาหาร   
2 salad แซ๊เลิด สลัด   
3 fries ฟรายซ มันฝร่ังทอด   
4 pizza พิ๊ซซะ พิซซ่า   
5 milkshake มิ้ลคฺเชค นมเย็นปั่น   
6 sandwich  แซนวิช แซนวิช   
7 chicken ชิ๊คเคิน ไก่   
8 pork พอร์ค เนื้อหมู   
9 beef บีฟ เนื้อวัว   
10 fish ฟิช ปลา   
11 olive ออล'ลิฟว น้ำมันมะกอก   
12 bread เบรด ขนมปัง   
13 fruit ฟรูท ผลไม้   
14 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล   
15 onion อัน'ยัน หอมหัวใหญ่   
16 grape เกรพ องุ่น   
17 pear แพร์ ลูกแพร   



18 fig ฟิกส ฺ มะเดื่อ   
19 orange อ๊อรินจ ส้ม   
20 plum พลัม ผลพลัม   
21 vegetable เวจ'จิทะเบิล ผัก   
22 tomato ทะเม'โท มะเขือเทศ   
23 potato พะเท'โท มันฝร่ัง   
24 lettuce เลท'ทิวส ฺ ผักกาดหอม   

unit 4 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
25 cucumber คิว'คัมเบอะ แตงกวา   
26 numbers นั๊มเบอะ หมายเลข   
27 ten เทน สิบ   
28 eleven อะเล็ฝเว็น สิบเอ็ด   
29 twelve ทเว็ลฝ สิบสอง   
30 thirteen เธอทีน สิบสาม   
31 fourteen ฟอทีน สิบส่ี   
32 fifteen ฟิฟทีน สิบห้า   
33 sixteen ซิกซทีน สิบหก   
34 seventeen เซ๊เว็นทีน สิบเจ็ด   
35 eighteen เอททีน สิบแปด   
36 nineteen ไนนทีน สิบเก้า   
37 twenty ทเว็นทิ ยี่สิบ   
38 thirty เธ๊อทิ สามสิบ   
39 forty ฟ๊อทิ สี่สิบ   
40 fifty ฟิ๊ฟทิ ห้าสิบ   
41 sixty ซ๊ิกซต ิ หกสิบ   
42 seventy เซ๊เวินทิ เจ็ดสิบ   
43 eighty เอ๊ททิ แปดสิบ   
44 ninety ไน๊นท ิ เก้าสิบ   
45 hundred ฮันเดริด ร้อย   

 

 

 

 



 

 

Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 5 

unit 5 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 subject ซั๊บเจ็คท วิชา   
2 art อาท ศิลปะ   
3 math แม็ธ คณิตศาสตร์   
4 English อิ๊งลิช ภาษาอังกฤษ   
5 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์   
6 PE พีอี พลศึกษา   
7 music มิ๊วสิค ดนตร ี   
8 history ฮิ๊สตริ ประวัติศาสตร ์   
9 social studies โซ๊เชิล สตั๊ดด ิ สังคมศึกษา   
10 Thai ทาย ภาษาไทย   
11 day เด วัน   
12 Monday มันเดย์ วันจันทร ์   
13 Tuesday ทิวซ’เดย ์ วันอังคาร   
14 Wednesday เวนซ’เดย์ วันพุธ   
15 Thursday เธอซ’เดย์ วันพฤหัสบด ี   
16 Friday ไฟร’เดย ์ วันศุกร ์   
17 Saturday แซทเทอเดย ์ วันเสาร์   
18 Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์   
19 our เอา'เออะ ของพวกเรา   
20 their แธร ของพวกเขา   
21 playground เพลกลาวดฺ สนามเด็กเล่น   
22 sports field สปอร์ท ฟีลดฺ กีฬากลางแจ้ง   
23 slide สไลดฺ กระดานล่ืน   
24 art room อาท รูม ห้องศิลปะ   



unit 5 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
25 computer room คัมพิวเตอร์ รูม ห้องคอมพิวเตอร์   
26 gym จิม  โรงพลศึกษา   
27 art room อาร์ท รูม ห้องศิลปะ   
28 football nets ฟุท'บอล เนท ตาข่ายฟุตบอล   
29 whiteboard ไวทฺบอร์ดฺ กระดานไวท์บอร์ด   
30 crayons เคร'ออน ดินสอสี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 6 

unit 6 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 watch วอทชฺ ดู   
2 go โก ไป   
3 visit วิส’ซิท เย่ียม   
4 do ดู ทำ   
5 have แฮพว มี   
6 help เฮ้ลป์ ช่วย   
7 listen ลิสเซน ฟัง   
8 play เพล เล่น   
9 read รีด อ่าน   
10 write ไรท ฺ เขียน   
11 flat แฟลท ฺ ห้องชุด   
12 plate เพลท จาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 7 

unit 7 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 presents เพรส'เซินทฺ ของขวัญ   
2 blanket แบลง’คิท ผ้าห่ม   
3 special day สเพช'เชิล เด วันพิเศษ   
4 chocolate ช็อกโกแลต ช็อกโกแลต   
5 sweet สวีทส ฺ ขนม   
6 balloon บอลลูน ลูกโป่ง   
7 present พรีเซ้นทฺ ของขวัญ   
8 cake เค้ก เค้ก   
9 card คาร์ด บัตรเชิญ   
10 neighbor เน’เบอร์ เพ่ือนบ้าน   
11 pastries เพส’ทรีสฺ ขนมอบ   
12 tie ไท เน็คไท   
13 nuts นัทซ ฺ ถั่ว   
14 buy บาย ซื้อ   
15 slippers สลิพ’ เพอะสฺ รองเท้าเตะ   
16 glue กล ู กาว   
17 gloves เกริพ ถุงมือ   

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstration School,Suan Sunandha Rajabhat University 

Vocabulary Semester 1 English: Unit 8 

unit 8 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 get up เก็ทอัพ ตื่นนอน   
2 have breakfast แฮพ เบรคฟาสทฺ อาหารเช้า   
3 have dinner แฮพ ดินเนอร์ อาหารค่ำ   
4 have lunch แฮพ ลันชฺ อาหารเที่ยง   
5 go to school โก ทู สคูล ไปโรงเรียน   
6 go home โก โฮม กลับบ้าน   
7 headphones เฮด โฟนส ฺ หูฟัง   
8 go to school  โกส ทู สคูล ไปโรงเรียน   
9 go to bed โก ทู เบด เข้านอน   
10 go to work โกส ทู เวิร์ค ไปทำงาน   
11 in the evening  อิน ดิ อีฟนิง ในตอนเย็น   
12 in the morning อิน ดิ มอร์นิง ในตอนเช้า   
13 in the afternoon อิน ดิ อาฟเทอนูน ในตอนบ่าย   
14 at night เอ็ท ไนท์ ในเวลากลางคืน   
15 stairs สแทร์สฺ บันได   
16 bedroom เบดรูม ห้องนอน   
17 five o’clock  ไฟ้ว์ โอ คล๊อก ห้านาฬิกา   
18 six o’clock  ซิกซ’ โอ คล๊อก หกนาฬิกา   
19 seven o’clock เซเว็น’ โอ คล๊อก เจ็ดนาฬิกา   
20 eight o’clock  เอท’ โอ คล๊อก แปดนาฬิกา   
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Vocabulary Semester 1 English: Unit 9 

unit 9 Word Pronunciation Meaning Parents Teacher 
1 hospital ฮอส’ พิเทิล โรงพยาบาล   
2 school สคูล โรงเรียน   
3 home โฮม บ้าน   
4 airport แอร์ ‘ พอร์ท สนามบิน   
5 bank แบงค์ ธนาคาร   
6 zoo ซู สวนสัตว์   
7 shop ช๊อป ร้านขายของ   
8 supermarket ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของขนาดใหญ ่   
9 station สเตชั่น สถาน ี   
10 police station โพลิซ สเตชั่น  สถานีตำรวจ   
11 fire station ไฟ เออะ สเตชั่น สถานีดับเพลิง   
12 policeman โพลิซแมน ตำรวจ   
13 garage การ์ราจฺ' โรงรถ   
14 fireman  ฟายเออแมน นักดับเพลิง   
15 trains  เทรนส ฺ รถไฟ   
16 plane เพลน เคร่ืองบิน   
17 animal แอน’นิเมิล สัตว ์   
18 lion ไลอัล สิงโต   
19 tiger ไทเกอร์ เสือ   
20 elephant เอลเลฟเฟ็นทฺ ช้าง   
21 giraffe จีราฟ ยีราฟ   
22 parrot แพ’ รอท นกแก้ว   
23 monkey มังค ี ลิง   
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